Instructie aanmaken login account Salaris Online portaal werkgever (nieuwe login).
Unit4 heeft een nieuwe versie van Salaris Online in het leven geroepen, de zogenaamde Salaris Online
Workflow versie. Deze versie vervangt de huidige Salaris Online omgeving.
Functioneel zal alles er grotendeels hetzelfde uitzien als u al gewend bent. Er zijn echter veel voor u
onzichtbare verbeteringen doorgevoerd, waaronder:
1. Het automatisch ontvangen van meldingen per e-mail als er door ons een document in het Online
archief voor u is klaargezet;
2. Als u iets uploadt, ontvangen wij daar automatisch een e-mail bericht van;
3. De mogelijkheid om uw wachtwoord te resetten doormiddel van een te ontvangen SMS-code in
plaats van het moeten beantwoorden van diverse beveiligingsvragen.
Nadat er een login account voor u is aangemaakt voor de nieuwe versie ontvangt u per e-mail instructies
om dit login account te activeren. Het is gebruikersvriendelijker om uw login account activeren op een
computer of tablet en niet op een smartphone. Nadat u uw login account actief is, kunt u het
probleemloos gebruiken of zowel computer, tablet als smartphone. Uw oude account zal niet meer actief
zijn.
U zult een tweetal e-mails ontvangen, de 1e om uw account te activeren, klik hiervoor in de 1e e-mail op
“Personeel en Salaris Online”:

Uw gebruikersnaam goed onthouden/bewaren!
Nadat u op de link “Personeel en Salaris Online” hebt geklikt zal uw internetbrowser zich openen en ziet
u het volgende:

In bovenstaand scherm dient u het vakje voor “ik ben geen robot” aan te klikken, waarna er een venster
opent waarin u een aantal afbeeldingen dient te kiezen, voorbeeld:

Nadat de juiste afbeeldingen gekozen zijn, dient u op “Wachtwoord resetten” te klikken.
Vervolgens ontvangt u een 2e e-mail met het verzoek om uw wachtwoord in te stellen, klik hiervoor op
“klik hier”:

Het volgende scherm zal zich openen in uw internetbrowser:

Kies een wachtwoord, bevestig dit en klik vervolgens op “Wachtwoord wijzigen”
Als uw login account volledig is aangemaakt kunt u op 2 manieren inloggen:
1. Via de website https://www.snpadviseurs.nl
Klik rechts boven op het poppetje en kies vervolgens Salaris Online
2. Door te klikken op de volgende link: http://salaris.snpadviseurs.nl

Als u voor de 1e keer inlogt, ziet u het volgende scherm waar u een keuze dient te maken via welke
methode u uw wachtwoord in de toekomst wilt resetten. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u uw
wachtwoord vergeten bent. Als u beschikt over een mobiele telefoon is het aan te raden om hier te
kiezen voor “SMS-code”. De code om uw wachtwoord te kunnen resetten zal dan verzonden worden
per SMS-bericht.

Nadat u gekozen heeft voor “SMS-code” ziet u het volgende scherm:

Nadat u uw mobiele telefoonnummer heeft ingevoerd, dient u te klikken op “Vraag SMS-code aan”. U
ontvangt vervolgens een SMS-bericht met een code. Deze code dient u in te vullen in het veld “SMScode”. Daarna dient u uw wachtwoord in te vullen en op “Toepassen” te klikken, waarna u zult inloggen
in uw gebruikersomgeving.
Als u heeft gekozen heeft voor de optie “Beveiligingsvragen”, dient u éénmalig 3 beveiligingsvragen te
beantwoorden en deze hierna te bevestigen met het wachtwoord wat u bedacht heeft. De antwoorden
op de vragen dient u goed te bewaren, deze heeft u namelijk nodig als u uw wachtwoord vergeten bent.
De beveiligingsvragen dient u zelf te kiezen, waarna er op iedere vraag een antwoord gegeven dient te
worden, voorbeeld:

Na het invoeren van de beveiligingsvragen en uw wachtwoord klikt u op “Toepassen”.

